— Za starπe, uËitelje in mentorje —
Izjemne æenske

Vodnik Aleksandre KlopËiË je namenjen mamicam, ki so se odloËile, da bodo dojile πe po prvem
letu, ker æelijo prisluhniti otroku in sebi. ©e vedno
se zaradi tega sooËajo z dvignjenimi obrvmi in
dvomljivimi pogledi, Ëeprav strokovnjaki æe dlje
ugotavljajo, da je za otroka podaljπano dojenje
zelo koristno. Razumljivo, toplo ubesedena in hkrati strokovno podprta knjiga temelji na najnovejπih znanstvenih dognanjih s podroËja
laktacije, pediatrije, psihologije in nevrobiologije. Pomete s πkodljivimi
prepriËanji, da bo imel otrok zaradi daljπega dojenja psiholoπko πkodo, okrepi mamino samozaupanje in spodbudi partnerja, naj jo podpre. Svetuje, kako nadaljevati z dojenjem tudi v primeru nove noseËnosti in po vstopu v vrtec. ZakljuËi pa z nasveti, kako izpeljati odstavljanje, ko Ëas za to dozori. PriporoËam! Zaloæba Sanje.

Kratki æivljenjepisi 30 izjemnih æensk so
navdihujoËe branje, spodbudno in pouËno.
Izbor je pisan - od Ivane Orleanske do Malale Yousafzai, od Coco Chanel do Dæunko Tabei. Zastopani so vsi kontinenti, tudi
æenske iz tretjega sveta, in vsa podroËja delovanja, od mode do znanosti, od filozofije do farmacije in varstva
okolja. Za mnoge med izbranimi æenskami ste gotovo æe sliπali, za
vse pa verjetno ne. Prav vsaka izmed zgodb je zanimiva. Poleg
osebnosti in æivljenjske poti pametnih, pogumnih, samostojnih, nadarjenih in prodornih æensk se izrisuje spreminjanje druæbe in vrednot. Na koncu je πe 64 mini æivljenjepisov æensk, ki so prav tako
vredne pozornosti. Nicolas Wright, Tehniπka zaloæba Slovenije.

Najlepπe pravljice, da se bolje spoznamo
Jorge Bucay je izjemno priljubljen avtor kratkih zgodb, ki vabijo v razmislek, kako izboljπati in osmisliti æivljenje. Pisatelj in psihoterapevt tokrat za izhodiπËe vzame osem klasiËnih pravljic in
zgodb - Grdi raËek, Pepelka, LeteËi slonËek, RdeËa kapica, Eros in Psiha... Najprej pove pravljico,
nato pa analizira njena sporoËila. Na primer, bralca povabi v razmislek, kaj je Pepelko spremenilo
v princeso. Avtor sugerira, da je Ëarovnijo ustvarila njeno lastno prepriËanje, da ni niËvredna sluækinja, ki brska po pepelu, ampak da je vredna
prinËeve ljubezni in vsega najboljπega, kar ji æivljenje lahko ponudi. »arovnija bi se ponovila, Ëe
bi sam zase enako verjel bralec. Vredno branja in
premisleka. Zaloæba MK.

Sladko je raj
Mmm, slaπËice! Natalija Jeraj je ustvarila
53 receptov, ki navduπijo, ker so sestavljeni brez sestavin æivalskega izvora in brez
umetnih dodatkov. Sladke dobrote predstavljajo Ëudovito vabljive fotografije. Nekatere slaπËice so presne, druge peËene, sestavine za nekatere so
sezonske, za druge so na voljo vse leto, za vse pa velja, da so preproste in takπne, ki so na voljo tudi pri nas. Iz knjige zadiπijo mandljevi keksi z borovniËevim nadevom, domaË leπnikov namaz
(njami!), sadna sladica v kozarËku, kakavova pita s πpinaËno kremo... Nekatere lahko nadomestijo zajtrk, druge malico, tretje
bodo zvezde domaËe pogostitve, Ëetrte pa nova najljubπa druæinska sladica. Knjiga je lahko tudi lepo darilo. Zaloæba Planet.

Resnice in zmote o ljubezni
Bruno ©imleπa, avtor uspeπnic, ki govorijo o ljubezni in partnerskih
odnosih, se tokrat osredotoËa na vpraπanje, kako prepoznati pravo
ljubezen. Ko se v ljubezenskem paru pojavijo teæave, se namreË vsi
spraπujemo, ali je ta partner za nas pravi, ali bi
morali zvezo reπevati, ali priËakovati in zahtevati zase veË, ali morda vztrajamo v odnosu, ki
nikomur ne bo prinesel niË dobrega. Avtor odgovarja na vpraπanja, kaj je in kaj ni ljubezen,
koliko se moπki in æenske razlikujemo, kako se
znebiti obËutka, da si ne zasluæimo ljubezni, kaj
vpliva na naπ izbor partnerja... KritiËno pretresa (πkodljiva) prepriËanja v zvezi z ljubeznijo,
svoja razmiπljanja in nasvete pa podkrepi s πtevilnimi primeri iz prakse. Zaloæba MK.

Kuhamo in peËemo brez glutena
Gluten je glavna sestavina æit, ki pri ljudeh s celiakijo æe v najmanjπih
koliËinah izzove hudo vnetje Ërevesja. Morajo se mu dosledno izogibati, kar pa ni lahko, ker je gluten sestavina mnogih jedi. Toda gluten ni le teæava bolnikov! ©e marsikdo je obËutljiv na gluten in se poËuti bolje, Ëe ga uæiva malo. Ta kuharica vam bo pomagala kuhati
brez glutena. V njej so nanizani recepti za
slastne zajtrke, kosila in malice. Okusnost je
pomembna, ker je hrana tudi uæitek, ne le
nuja. Predlaga palaËinke z eksotiËnim sadjem, prosene kosmiËe s kokosom, zelenjavne
tortilje, nadevane korenËkove kruhove cmoke v porovi omaki, jagodni triamisu, razliËne
vrste kruha, kolaËe in torte... Christiane
Schäfer, Sandra Strehle, zaloæba MK.

Tema
Petdeset odtenkov sive je napisano skozi oËi
æenske - Anastasie Steel. Petdeset odstotkov
teme pa pripoveduje isto zgodbo skozi oËi
njenega moπkega, skrivnostnega Christiana
Greya. Je res sanjski moπki, kot ga vidi Anastasia, ali Ëepi na dnu Christiana poπast, kot
se v najhujπih morah boji on sam? Lahko poπast v njem odreπi prava ljubezen? Zgodba se
zaËne po razhodu med ljubimcema, ko se æe
zdi, da je med njima vsega konec. Toda Christian ne more pozabiti Anastasie, zato jo poskuπa znova osvojiti, tokrat tudi s pomoËjo svojega zaupnika in terapevta dr. Flynna, ki mu pomaga, da se sooËi s svojimi demoni.
VroËe, erotiËno, sladko! E L James, zaloæba UËila International.

Pazi, katerega volka hraniπ
Nova knjiga dr. Kenana CrnkiÊa, znanega motivacijskega govorca in
avtorja uspeπnice 7 skrivnosti uspeha, govori o æivljenju, natanËneje
o sreËi. Avtor pravi, da je sreËa redka stvar, ki se pomnoæi, ko jo delimo. Svetuje, kako naj jo najdemo, doseæemo in trajno obdræimo.
Knjiga govori sugestivno, privlaËno, z velikim zanosom in optimizmom, ki bralca ponese s seboj kot moËan
tok reke. Avtor svoja premiπljevanja dopolnjuje s kratkimi zgodbami, prilikami, verzi,
primerami, reki. Besedilo je najbolje brati po
vrsti, podporo pa vam lahko nudi tudi ob
kasnejπem nakljuËnem listanju, kadar se vam
zazdi, da potrebujete podporo in nov navdih,
ko se vam sreËa hoËe izmakniti. Zaloæba MK.
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Izbor in predstavitev: mag. Maja »repinπek. Objava je po izboru uredniπtva in ni naroËena ali plaËana. Za zaloænike je naËin sodelovanja opisan na www.mojmalcek.si

Dojenje po prvem letu

